
Rukoväti a čepele S-Lock®

Vylepšite na Uncompromised Exposure 
s technológiou S-Lock®

Rukoväti rozvierača a čepele S-Lock® umožňujú presné 

polohovanie rozvierača bez nechceného pohybu alebo 

otáčania na zabezpečenie stabilného vtiahnutia v akejkoľvek 

rovine. Otáčacia uzamykacia funkcia je jednoduchá. Ľahko sa 

používa na skrátenie času pri premiestňovaní čepelí.

POZNÁMKA:
Čepele je možné pripevniť na rukoväti rozvierača pred 
pripevnením rukovätí rozvierača na rám alebo potom.

Pripevnenie čepele S-Lock®

Pripevnite čepeľ k rukoväti stlačením 

zlatého piestu (A) a vložením čapíka 

čeple (B).

Poloha otočenie

Rukoväťou uvoľnite tlačidlo na drážke 

čapíka na nastavenie „otočenie“ a 

otočte do požadovanej polohy.

Poloha uzamknutie

Uzamknite čepeľ S-Lock v polohe 

na drážke čapíka na nastavenie 

„uzamknutie“ opakovaným stlačením 

tlačidla a stlačením priamo nadol cez 

rukoväť na zapadnutie zúbkovania.

Jednoduché prepínanie medzi polohami „Otočenie“ a „Uzamknutie“ stlačením tlačidla bez straty vtiahnutia. 
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POZNÁMKA:
Na rozdiel od čepelí 
„SL“, čepele „SO“ 
nemajú vrúbkovanie.

Čepele S-Lock®: Rozlišovanie medzi “SL” a “SO”
Aký je rozdiel medzi čepeľami „SL“ a „SO“?

Čepele Thompson „SO“ (alebo „Iba otáčanie“) boli vytvorené na fungovanie s rukoväťami Thompson S-Lock s cieľom štandardizovať 

naše vložky tak, aby boli všetky čepele kompatibilné so všetkými rukoväťami. Čepeľ „SL“ alebo „SO“ vyžaduje použitie rukoväti 

S-Lock. Kým sa čepele „SO“ neuzamknú v polohe ako naše čepele „SL“, tak sa stále používajú s rukoväťami S-Lock, aby fungovali

rovnakým spôsobom ako naše zameniteľné čepele.

Ilustrácie uvedené nižšie znázorňujú, ako čepele S-Lock sedia v ich jednotlivých polohách na rukovätiach S-Lock s rýchlym 

natočením. 

TECHNOLÓGIA S-LOCK®   /  S-LOCK + IBA OTÁČANIE

Rev E
060520

slockssum-sk

© 2020 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock® , PLA® a „T Circle“ logo  sú registrované obchodné známky spoločnosti Thompson Surgical Instruments, Inc.

10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684
telefónne číslo: +1 231 922 0177 
fax: +1 231 922 017
thompsonsurgical.com

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
HOLANDSKO

EC REP

0297

Čepeľ „SL“ v polohe „OTÁČANIE“
Čapík dobre sedí pod rukoväťou

Čepeľ „SL“ v „UZAMKNUTEJ“ polohe 
čapík dobre sedí nad rukoväťou

Čepeľ „SO“ (iba otáčanie)
Čapík sedí nad rukoväťou


